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Verkiezingen in oktober
Premier Lamothe zegt in een interview dat de datum waarop de verkiezingen zijn vastgesteld
definitief is en ‘essentieel voor het in stand houden van de politieke stabiliteit en sociale vrede
in het land’. ‘Om instabiliteit te vermijden hebben wij ons tegenover het Haïtiaanse volk en de
internationale gemeenschap verplicht op 26 oktober verkiezingen te houden. We begrijpen dat
bepaalde partijen van de oppositie het niet prettig vinden om aan deze verkiezingen deel te
nemen, maar zoals ik al gezegd heb, we moeten deze verkiezingen nog dit jaar houden.’
Lamothe verzekert dat voor het organiseren van de verkiezingen, die 36,6 miljoen dollar
zullen kosten, geld beschikbaar is. Hij herinnert er aan dat de president drie keer de
samenstelling van de CEP (Kiesraad) veranderd heeft om daarmee aan de oppositie te laten
zien dat hij verkiezingen wil die ‘open, geloofwaardig en democratisch’ zijn, dat hij een
rechtsstaat wil. Volgens hem heeft de president meer dan veertig keer concessies aan de
oppositie gedaan, waarvan enkele zelfs ‘bizar’ te noemen zijn. (HM)
President Martelly heeft een gesprek gehad met de secretaris-generaal van de OEA
(Organisatie van de Amerikaanse Staten). Hij herhaalde dat hij vast van plan is op 26 oktober
de verkiezingen te houden, zoals dat in verschillende overeenkomsten met politieke partijen is
vastgelegd. Hij heeft de nodige maatregelen genomen om er zeker van te zijn dat ze zullen
plaatsvinden en vraagt de steun van de OEA om deze verkiezingen van 20 senatoren, 112
afgevaardigden en lokale bestuurders onder de beste omstandigheden te doen verlopen. De
secretaris-generaal, José Miguel Insulza, zegt toe Haïti bij deze verkiezingen te helpen en
binnenkort een voorbereidingscommissie en, op het geschikte moment, ook waarnemers te
sturen.
Insulza biedt Martelly een actieplan aan dat de Haïtiaanse regering zal helpen om Haïtianen,
die zonder papieren in de Dominicaanse Republiek wonen, een geboortebewijs en
identiteitskaart te bezorgen. Eenmaal in het bezit van een (tijdelijke) verblijfsvergunning en
een identiteitskaart kan de immigrant deelnemen aan het arbeidsproces en handeldrijven.
Het is de Dominicaanse president Medina die, na overleg met Lamothe, als lid van de OEA
het initiatief voor dit plan genomen heeft. (RM)
Canada en de VS waarschuwen toeristen
Terwijl Haïti alle zeilen bijzet om het toerisme een nieuwe impuls te geven, waarschuwen de
regeringen van Canada en de VS degenen die van plan zijn naar Haïti te gaan voor geweld in
de hoofdstad en rond het internationale vliegveld. ‘U zult erg voorzichtig moeten zijn
vanwege het grote aantal criminele activiteiten in verschillende delen van het land en de
politieke onlusten.’ aldus de Canadese regering. Ze ontraadt niet-essentiële reizen. In juni
werd een tiental Canadezen bij het verlaten van het vliegveld beroofd van hun geld. Ook de
Amerikaanse ambassade in Port-au-Prince meldt een toename van het aantal toeristen dat in
de omgeving van de luchthaven beroofd wordt. ‘In de meeste gevallen worden ze gevolgd
door gewapende mannen op motoren en beroofd van hun geld of andere waardevolle
voorwerpen die ze bij zich dragen.’ De ambassade raadt de toeristen aan zich te laten afhalen,
zo weinig mogelijk geld of andere waardevolle zaken mee te nemen en zich niet te verzetten
wanneer ze bedreigd worden.
Volgens Minustah werden in Haïti dit jaar tot nu toe 378 moorden gepleegd, wat aanmerkelijk
minder is dan in andere landen in het Caribische gebied. In Haïti worden de meeste gepleegd
op Haïtianen die in de diaspora wonen en naar hun vaderland komen voor familievisites en
het tegenwoordig jaarlijkse bloemencarnaval in Port-au-Prince.

In juni is de regering begonnen met een nieuwe veiligheidsoperatie: meer politie in de straten
van Port-au-Prince en onaangekondigde onderzoeken in het politieapparaat zelf, met
onvoorziene gevolgen. Zo werd de zeer gerespecteerde directeur van regio Port-au-Prince
direct overgeplaatst.
Een bijzondere last voor de politie zijn de gewelddadige antiregeringsdemonstraties.
Diplomaten en mensenrechtenorganisaties melden dat de politie daar zelf buitensporig hard
tegen optreedt. (HM)
Haïti en de Dominicaanse Republiek
Terwijl Haïtianen in de Dominicaanse Republiek zich inspannen om naar Haïti te gaan om er
de documenten te krijgen de ze nodig hebben om in aanmerking te komen voor een legaal
verblijf in het buurland, blijft de Haïtiaanse regering telkens discussiëren over haar relatie met
het buurland, zonder concrete resultaten. De dialoog met de Dominicaanse Republiek is op
een dood punt beland.
Intussen is er in de aangrenzende republiek veel geweld tegen Haïtianen. Een van hen die er al
zeven jaar woont, gaat op 26 juni met zijn twee broers terug naar hun geboorteland om de
papieren op te halen die ze nodig hebben voor een verblijfsvergunning. Twee dagen eerder
dan zijn broers, die nog even bij hun familieleden willen blijven, gaat hij terug. Wanneer de
broers bij hun terugkeer hem niet thuis vinden, gaan ze op zoek en vinden zijn lichaam, zijn
gezicht zwaar gewond.
President Medina vraagt de Haïtiaanse regering om assistentie om het werk van de
Dominicaanse migratiedienst te verlichten. Volgens Dominicaanse statistieken wonen in zijn
land 458.233 personen van Haïtiaanse oorsprong. Dat is 87% van alle migranten. (HM)
Voor enkele honderden, misschien duizenden Haïtianen is de nood zo hoog dat ze hun
identiteitsbewijs, dat ook dient als stemkaart, in onderpand geven voor geld voor voedsel. De
bedragen variëren van 25 tot 250 gourdes tegen een maandelijkse rente van 15 tot 25%. (HM)
Nog steeds geen woning
Nog steeds moet 8% van degenen die getroffen zijn door de aardbeving genoegen nemen met
noodvoorzieningen als tenten en onderkomens van afvalmateriaal. De Internationale
Organisatie voor Migratie (OIM) meldt dat 92% van de getroffenen de kampen heeft kunnen
verlaten, maar dat ongeveer 28.000 gezinnen (meer dan 100.000 personen) nog steeds in de
172 kampen woont die vooral in de regio Port-au-Prince te vinden zijn. Voor een deel van
deze kampen dreigt opheffing zonder dat de bewoners een alternatief geboden wordt. Ze
bevinden zich op particulier terrein en de eigenaren claimen hun recht op het gebruik van de
grond. De OIM houdt de situatie in de gaten om, wanneer opheffing werkelijkheid wordt, te
kunnen helpen met een noodprogramma. (RM)
Mensensmokkelaars
Mensensmokkelaars in de Dominicaanse Republiek beloven Haïtianen hen in hun bootjes
naar een plek te brengen waar ze het beter zullen hebben. In mei ontdekt de Amerikaanse
kustwacht op twee onbewoonde eilandjes tussen de Dominicaanse Republiek en Puerto Rico
een aantal Haïtianen. Volgens hun verklaring dwong de bemanning van de boot, waarop ze
zaten, hen allemaal van boord te springen en naar een van de eilandjes te zwemmen. Van de
42 lukte dat er 20 niet, maar ze wisten zich in veiligheid weten te brengen op een rots bij een
van de eilandjes.
De marine van de Bahamas onderschept 76 Haïtianen die samengepakt zitten een zeilboot,
brengt ze op naar Nassau en stuurt ze terug naar Haïti. In april werden 132 Haïtianen (104

mannen, 22 vrouwen en 6 kinderen) ontdenkt die zich schuil hielden op boot in het zuiden van
de eilandengroep. (RM)
Haïti mislukte staat
De organisatie Fund for the Peace plaatst samen met het tijdschrift Foreign Policy Haïti op de
rode lijst van de tien meest mislukte staten. Voor het jaar 2013 neemt ze de achtste plaats in,
een lichte verbetering ten opzichte van 2011 toen op de vijfde plaats stond. Van de andere
landen die zij tot de groep mislukte staten rekenen worden de meeste geconfronteerd met
gewapende conflicten zoals Afghanistan, Jemen, Tsjaad, Zuid Soedan, de Democratische
Republiek Kongo en Somalië. De criteria die Fund for Peace aanlegt zijn: demografische
druk, het aantal vluchtelingen, economische achteruitgang, emigratie, overheidsbeleid,
vermindering van publieke voorzieningen, schendingen van de mensenrechten, geen respect
voor de rechtsstaat, zwak veiligheidsapparaat, interne conflicten enz.
Voorts merkt de organisatie op dat Haïti weinig mogelijkheden heeft om het hoofd te bieden
aan natuurrampen en epidemieën. Ondanks de toename van hulp uit het buitenland sinds de
aardbeving van 12 januari 2010 blijft het land uiterst kwetsbaar. De wijdverbreide corruptie
staat verbetering in de weg.
Het rapport vraagt meer aandacht voor de mensen die nog steeds slachtoffer zijn van de
aardbeving en heeft kritiek, zoals ook veel mensenrechtenorganisaties, op de gedwongen
uitzetting van de mensen die nog in kampen wonen, terwijl er goede geen alternatieven zijn.
Bij de ontruimingen treden politie en veiligheidsagenten vaak gewelddadig op. (RM)
Ontvoering
In Pétion-Ville wordt een Amerikaanse vrouw ontvoerd. De politie vindt haar op het terrein
van een school dat door criminelen regelmatig gebruikt wordt als schuilplaats. De
gijzelnemers hebben gedreigd haar te doden als haar familie niet voor het eind van het
gestelde ultimatum het geëiste geldbedrag had overgemaakt. In het centrum van Port-auPrince worden daarom twee mannen en een vrouw gearresteerd om dat zij van ontvoering
verdacht worden. Deze arrestatie zet de politie op het spoor van andere verdachten, die samen
met de gearresteerden een crimineel netwerk zouden vormen.
Een van de gearresteerden is een Haïtiaan die eerder in de VS gearresteerd is wegens poging
tot diefstal en illegaal bezit van een vuurwapen.
Premier Lamothe is van mening dat het aantal ontvoeringen met meer dan 80% gedaald is
vergeleken met 2013. Bendes houden zich schijnbaar rustig of zijn uit elkaar gevallen, maar
regelmatig plegen ze overvallen en bedreigen ze in bepaalde wijken de openbare veiligheid.
Toerisme
Terwijl van de ene kant de VS en Canada hun inwoners die van plan zijn naar Haïti te gaan
waarschuwen voorzichtig te zijn, wordt van verschillende kanten toerisme naar Haïti
gepropageerd. Vertegenwoordigers van reisorganisaties uit Martinique zijn positief over de
mogelijkheden die Haïti toeristen biedt. Na een bezoek van vier dagen is hun oordeel: ´Dit
land bezit een groot potentieel voor toerisme. Het vormt een unieke, authentieke en
uitzonderlijke bestemming.´ Vanaf september 2014 wordt Haïti in hun reisprogramma´s
opgenomen. Journalisten gaan het land verder verkennen. Deze belangstelling voor Haïti is
het resultaat van Haïti´s deelname aan de toeristenbeurs in maart. (RM)
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